
الشباب مهمون ألسباب شتى. فهم مهمون ألن عددًا غير مسبوق منهم، 
وهو 1.8 مليون، يعيشون اليوم وألنهم سيشكلون ويقودون مستقبلنا في 

العالم. وهم مهمون ألن لهم حقوقًا أصيلة من حقوق اإلنسان البد من 
الوفاء بها. 

ومع ذلك، ففي عالم تشغله هموم الكبار، غالبًا ما يجري إغفال 
الشباب. وهناك نداءات عالية بتصحيح هذا االجتاه على وجه 

االستعجال ألن فيه خطرًا على الشباب واالقتصادات واملجتمعات 
عمومًا. والشباب مبا يشكلونه اليوم من أعداد كبيرة قد ينظر إليهم نظرة 
خاطئة على أنهم يشكلون حتديًا داهمًا، أو استنزافًا للموارد الشحيحة، 

أو ينظر إليهم النظرة الصحيحة باعتبارهم مهندسي التحول التاريخي 
في رفاه البشر. 

الشباب هم مستقبلنا 
إن وجود أكبر كتلة من الشباب بني السكان 

على الصعيد العاملي سيكون له بالغ األثر على 
جميع جوانب مستقبلنا املشترك،  وميكن أن 

يهيئ عاملًا أفضل للجميع. وميكن لهذا األثر أن 
يكون إيجابيًا للغاية إذا متكن الشباب من تنمية 

قدراتهم، وتيسرت لهم فرص احلصول على 
التعليم والصحة، مبا في ذلك الصحة اجلنسية 

واإلجنابية، ووجدوا الفرص التي متكنهم من بلوغ 
آمالهم املوعودة من خالل العثور، مثاًل، على 

العمل الالئق. 

وفي ظل جميع السيناريوهات احملتملة، 
ستواصل أعداد الشباب ازديادها إلى أن تبلغ 

ذروتها خالل األعوام املقبلة. وسيكون من 
احملتمل بالنسبة إلى البلدان التي تفي باحتياجات الشباب خالل هذه 

الفترة أن تكون أفضل بكثير من غيرها بحلول النصف الثاني من القرن، 
حيث سيتوافر لها املزيد من السكان املتعلمني واألصحاء، وسوف تتمتع 

بقوى عاملة أكثر إنتاجية، وتنمو اقتصاداتها، وتنخفض فيها معدالت 
اخلصوبة.  أما البلدان التي لن تعنى بأمور الشباب، فقد تشهد ارتفاعًا 

في معدالت اخلصوبة وتأوي نسبة عالية من الشباب واملعالني. وسيستمر 
تزايد الطلب على خدمات التعليم والصحة التي تعمل بالفعل بأكثر من 

طاقتها. وستظل اقتصادات البلدان أسيرة قوى عاملة قليلة املهارات 
تقوم بأنشطة منخفضة القيمة وحتقق معدالت منو متدنية. وسيضاعف 
التمييز اجلنساني من تعقيد هذه القضايا جميعها بالنسبة إلى النساء 

واملراهقات. 

جيل في مواجهة العقبات
على الرغم من الشواهد التي تبني أن مزيدًا من احلكومات تولي اهتمامًا 

أكبر للشباب من خالل مبادرات السياسة العامة، اليزال الشباب 
عمومًا يواجهون الكثير من العقبات التي حتول دون انتقالهم املأمون إلى 

سن الرشد واالنضمام إلى القوة العاملة. فهناك عشرات املاليني غير 
امللتحقني باملدارس، وحتى إن فعلوا فإنهم 

يفتقرون إلى أدنى املعايير األساسية للتعلم. أما 
عن آفاق فرص العمل فهي قامتة، وليس هناك 

من وظائف متاحة، وإن أتيحت فهي رديئة 
في نوعيتها، وليس من شأنها سوى زيادة 

أزمة البطالة العاملية بني الشباب سوًءا. وهناك 
ما تصل نسبته إلى 60 في املائة من الشباب 
في املناطق النامية ال يعملون وغير ملتحقني 

باملدارس أو يعملون بصورة غير منتظمة. 

وهناك أكثر من 500 مليون شاب يكافحون 
من أجل العيش على أقل من دوالرين في 

اليوم، وهو مستوى من الفقر املدقع قد ال يجد 
الكثيرون سبياًل إلى اخلروج منه أبدًا. وهناك 

فجوة رقمية آخذة في االتساع تقصي الشباب 
في البلدان النامية بعيدًا عن التكنولوجيات 

األساسية إلدارة االقتصادات احلديثة. 

ومن خالل اإلقصاء يستبعد الشباب من عملية اتخاذ القرارات بشأن 
أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم. وعلى الرغـم مـن ارتفاع معدالت 
تعرضهم للفقر، على سبيل املثال، فإنهم يستبعدون متامًا في بلدين 
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من كل ثالثة بلدان من عملية إعداد االستراتيجيات الوطنية للحد من 
الفقر وإعداد اخلطط اإلمنائية. وال يزال التمتع الكامل بجميع حقوق 
اإلنسان حلمًا بعيد املنال بالنسبة إلى املاليـني منهم؛ وبالنسبـة إلى 

كثيرين منهم تعد االنتهاكات اجلسيمة التي ترتكب ضدهم أمرًا عاديًا. 
وفي كل يوم، تنضم 000 39 فتاة دون سن 18 سنة إلى العرائس 

الطفالت. 

ورغم األهمية احليوية للصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية 
لكي يحقق الشباب كامل إمكاناتهم، فإنه ال سبيل أمامهم للحصول 

عليها لوجود ثغرات كبيرة في املعلومات واخلدمات. واملراهقون على 
وجه اخلصوص يجدون صعوبة في احلصول على وسائل منع احلمل، 

واختبارات اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية، وخدمات اإلرشاد 
والرعاية. 

وتعاقب القواعد اجلنسانية الشابات بحرمانهن من احلصول على فرص 
متكافئة في التعليم والعمالة والرعاية الصحية، وجتعلهن أكثر عرضة 
النتهاكات حقوق اإلنسان. وبالنسبة إلى الفتيان، فإن القواعد التي 

ترتبط بكونهم ‘‘رجااًل حقيقيني’’ ميكن أن تقود إلى سلوكيات مدمرة. 

الشباب والعائد الدميغرافي 

العائد الدميغرافي هو نسبة النمو االقتصادي 
التي يحتمل حتقيقها نتيجة للزيادة في أعداد 

البالغني سن العمل من مجمل السكان

مرحلة ما قبل التحول
ارتفاع معدل اخلصوبة    ارتفاع معدل الوفيات     

االستثمارات األساسية
تخفيض معدل وفيات 

األطفال عن طريق 

تطعيم األطفال

الصحة األولية

املرافق الصحية

مياه الشرب املأمونة

معدل املواليد
معدل الوفيات

معدل النمو
السـكانــي

حينما ترتفع معدالت وفيات األطفال، فإن معدالت اخلصوبة متيل أيضًا إلى 1 
االرتفاع، مما يؤدي إلى هيكل عمري من صغار السن 

  التحول املبكر
خفض معدل الوفيات               ارتفاع معدل اخلصوبة

    االستثمارات األساسية
متكني الفتيات، وإتاحة اخليارات 

لهم عن طريق 

التعليم الثانوي

التثقيف اجلنسي 
الشامل

إتاحة احلصول على معلومات 
وخدمات وإمدادات الصحة 

اجلنسية واإلجنابية، مبا في ذلك 
وسائل منع احلمل

  التحول املتأخر
   خفض معدل الوفيات          خفض معدل اخلصوبة

    االستثمارات األساسية
من أجل تنشيط النمو االقتصادي، 

يجري التوسع في فرص العمالة أمام 
الشباب عن طريق

إدارة االقتصـاد 
الكلي 

التجارة احلرة

احلكم الرشيد

حتسني أداء أسواق اليد العاملة 
واألسواق املالية

يتحقق العائد الدميغرافي حينما

ينعـم الشبـاب بالصحـة 
والتعليـم، ويكـونــون 

مجهزيـن لالستفـادة         
مـن الفرص

وحينما يتـاح املزيـد مـن الـموارد 
مـن أجل االستثمارات املنتجة 

وحينما يرتفـع معـدل الدخـل 
الفـردي وترتفـع مستويـات 

املعيشـة

وحينما ينخفض معدل الفقر

حينما يتحول بلد ما من مرحلة ارتفاع معدالت الوفيات 
واخلصوبة إلى مرحلة انخفاض هذه املعدالت، ينشأ جيل 
مـن الشبـاب في سن العمل يكون قادراً على دفع عجلة 

االقتصاد قدمًا

حينما يبقى املزيد من األطفال على قيد احلياة، يفضل اآلباء عددًا قلياًل 2 
يزداد حجم السكان في سن العمل في حني يتقلص حجم صغار 3 من األطفال، ويحدث حتول في الهيكل العمري السكاني

السن املعالني

وقد تشكل الضغوط االجتماعية عمومًا عائقًا قويًا من خالل سلوكيات 
من قبيل تشجيع الشباب املتزوجني حديثًا على اإلجناب في أسرع وقت 

ممكن. 

وفي معظم البلدان، ال تزال هناك حاجة إلى مواءمة القوانني والسياسات 
واللوائح مع االلتزامات املنصوص عليها في االتفاقات الدولية بشأن 
حقوق الشباب – أو العمل على جعلها مواكبة لواقع حياتهم. وعلى 
سبيل املثال، فإن هناك بلدانًا كثيرة متنع القاصرين من احلصول على 

وسائل منع احلمل. 

العمل اآلن من أجل حتقيق العائد الدميغرافي
قد تكون هذه العقبات معقدة، غير أنه ميكن التغلب عليها جميعها. 

وجميع البلدان، على اختالف درجة منوها، تتحمل املسؤولية عن دعم 
حقوق الشباب ومساعدتهم على بناء األسس التي تقوم عليها حياتهم. 

ويشمل ذلك تزويدهم بالتعليم املناسب عالي النوعية، وبنظم الرعاية 
الصحية الشاملة التي تشمل جميع جوانب الصحة اجلنسية واإلجنابية. 

والشباب يحتاجون إلى فرص كسب الرزق واملشاركة في اتخاذ 
القرارات التي متسهم. وبالنظر إلى أوجه عدم التكافؤ القائمة في جميع 
املجتمعات، ينبغي بذل جهود خاصة للوصول إلى الفئات املهمشة على 

جبهات متعددة من قبيل السن واجلنس والعرق.

ويتمثل الطريق القومي في القيام بهذه االستثمارات من أجل الشباب. 
وهو أيضًا تصرف ذكي ألسباب عدة. فعلى سبيل املثال، فإن االستثمار 
في الشباب سيتيح للبلدان النامية أن جتني ثمار العائد الدميغرافي، األمر 

الذي ميكن أن يساعد على احلد من الفقر ورفع مستويات املعيشة.  

وكثير من البلدان التي يشكل الشباب نسبة كبيرة في سكانها هي 
اليوم من أشد البلدان فقرًا في العالم، لكنها أيضًا قاب قوسني أو 

أدنى من حتول دميغرافي ميكن أن يحقق لها عائدًا. ويبدأ هذا التحول 
مع بداية حدوث انخفاض في معدالت اخلصوبة والوفيات، مما يؤدي 

إلى تقليل عدد املعالني. ويصبح هناك عدد أكبر، بصورة تناسبية، في 
القوة العاملة. ويتحقق العائد مع حترير املوارد من أجل حتقيق التنمية 

االقتصادية، وزيادة معدل اإلنفاق بالنسبة للفرد الواحد على اخلدمات 
عالية النوعية في الصحة والتعليم. وحينما يبدأ النمو االقتصادي 

في االنطالق، تبدأ دائرة فضلى في التشكل مما يتيح التوسع بصورة 
مستمرة في القدرات والفرص. 

وحتقيق أقصى استفادة من العائد الدميغرافي يعتمد اعتمادًا شديدًا 
على اتباع السياسات العامة املناسبة واألخذ باخليارات واالستثمارات 

املالئمة قبل وأثناء فترة التحول الدميغرافي، حينما ينتقل البلد من 
مرحلة ارتفاع معدالت الوفيات واخلصوبة إلى املرحلة التي تنخفض 

فيها هذه املعدالت. وبالنظر إلى أن البلدان تواجه ظروفًا شديدة 
التباين، فليست هناك وصفة تناسب اجلميع. كما أن الكثير من األمور 

في هذا الصدد تتوقف على املرحلة التي بلغها البلد املعني في مرحلة 
التحول. 

وعلى وجه العموم، فإنه بالنسبة إلى البلدان التي لم تبدأ بعد مرحلة 
التحول الدميغرافي، ينبغي اتخاذ خطوات خلفض معدالت وفيات 

األطفال بسبل من قبيل حتسني األوضاع الصحية، واملرافق الصحية، 
وتوفير املياه النقية، وبرامج حتصني األطفال. وحينما تتحسن معدالت 
بقاء األطفال، تنخفض عادة معدالت اخلصوبة حيث يقل شعور اآلباء 
بضرورة األسرة الكبيرة احلجم. وبالنسبة إلى البلدان التي تبدأ مرحلة 

التحول، فمع انخفاض معدالت الوفيات واستمرار ارتفاع معدالت 
اخلصوبة رغم ذلك، يتعني القيام باستثمارات هامة تشمل الرعاية 

3



الصحية اجلنسية واالجنابية الشاملة، ومتكني الشابات واملراهقات من 
خالل توفير أسباب الصحة والتعليم. وفي مراحل الحقة، ينبغي 
التركيز على تنشيط النمو االقتصادي السريع والشامل، وضمان 

فرص احلصول على الوظائف والقروض واخلدمات املالية وغير ذلك 
من لبنات البناء االقتصادي. وقد يشهد بلد وحيد مراحل متباينة من 
التحول الدميغرافي   – عبر سيناريوهات جد مختلفة في املناطق الريفية 

واحلضرية على السواء، على سبيل املثال – مما يؤكد على أهمية 
املواءمة الدقيقة بني السياسات واالستثمارات.

وقدمت دراسة استقصائية أجريت في عام 2013 للحالة في 176 من 
البلدان األعضاء في األمم املتحدة و سبعة من األقاليم واملناطق صورة 

فريدة للبلدان وعملية التحول الدميغرافي. فقد وجدت، على سبيل 
املثال، أن البلدان التي متر مبراحل مبكرة من التحول تتعامل بصورة 

جيدة عمومًا مع السياسات ذات األهمية بالنسبة لهذه املرحلة، وبخاصة 
فيما يتعلق بتمكني النساء والفتيات. إال أنها أيضًا تولي اهتمامًا لتوفير 

فرص العمالة للشباب حتى قبل أن تتطور قدراتهم األساسية بصورة 
كاملة. فتوافر الوظائف قد ال يعني كثيرًا بالنسبة إلى الشباب الذين لم 

يكملوا تعليمهم بعد أو الذين يعانون من ضعف الصحة. 

وأكدت الدراسة االستقصائية إحراز تقدم على مستويات عدة، 
مبا في ذلك وضع املراهقني في صدر قوائم األولويات املتعلقة 

بالسياسات، ما يشكل خطوة بالغة األهمية نحو زيادة إبراز هـذه 
الفئة التي طال إهمالها. ومع ذلك، فإن اإلجنازات ال تزال متخلفـة 

عن االلتزامات. فكثير من السياسات واالستراتيجيات تعاني 
من نقص التمويل أو عدم التنفيذ. والوعود وحدها لن تكون 

كافية من أجل الشباب – أو لتحقيق االستفادة الكاملة من العائد 
الدميغرافي. 

جعل مرحلة ما بعد عام 2015 مهمة للشباب
تتيح خطة التنمية العاملية املستدامة التي ستخلف األهداف اإلمنائية 
لأللفية في عام 2015 وما بعده فرصة لتضييق هوة التنفيذ والتباع 

أهداف طموحة ستعجل بتحقيق املزيد من الرفاهية في جميع 
البلدان. ومن الضروري جعل احتياجات الشباب وطموحاتهم 
وإمكاناتهم في صلب هذه األهداف، وكذلك في صلب جميـع 

اإلجراءات الدولية والوطنيـة الرامية إلى بلوغها على مدى اخلمسة 
عشر عامًا املقبلة. 

لقد اتفق املجتمع الدولي بالفعل على أن األساس الذي تقوم عليه 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015 يتمثل في احترام حقوق اإلنسان، 

واملساواة، واالستدامة. وال سبيل إلى حتقيق هذه املبادئ بدون 
الشباب. وعلى وجه اخلصوص، فإنه من الضروري أن تكون 

شواغلهم جزًءا ال يتجزأ من أي أهداف تتعلق بالقضاء على الفقر؛ 
وحتقيق السالمة الصحية بجميع جوانبها؛ وتوفير التعليم عالي 

النوعية  ووثيق الصلة باملوضوع؛ وتوفير الوظائف الالئقة وسبل 
كسب العيش الكرمية. ويجب أن تكون املساواة بني اجلنسني، ومتكني 

النساء والفتيات، في صدارة جميع األهداف. 

وفي عام 2030، وهو العام املستهدف لتحقيق اجليل التالي من أهداف 
التنمية املستدامة، سيبلغ شاب واحد من أصل كل 10 شبان يعيشون 

في عام 2015 سن اخلامسة والعشرين. وسيكون مستقبل هؤالء 
الشباب أكثر إشراقًا في ظل احلكومات ذات الرؤى الطموحـة التي 

ُتعمل احلقوق، وتلبي الوعود، وحتقق كامل اإلمكانات لشبابها. 
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للحصول على املزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 
صندوق األمم املتحدة للسكان

شعبة املعلومات والعالقات اخلارجية
فرع وسائط اإلعالم واالتصاالت

605 Third Avenue
6th Floor

New York, NY 10158

هاتف:  297-4992 1-212+
kollodge@unfpa.org :بريد إلكتروني

سيتاح التقرير بالكامل، باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية، 
إلى جانب التحقيقات وصور الفيديو والصور الفوتوغرافية وغير ذلك من موارد 

.www.unfpa.org  :املعلومات للصحفيني، على اإلنترنت على العنوان
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